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Australiens val av
LMB-utrustning
AXE betyder genombrott i telesatellit
nå världsmarknaden
Australiens minister for postoch
telekommunikationer
Eric Robinson bekräftar i ett

uttalande att regeringen beslutat följa Telecom Australias
rekommendation att välja LM

Ericsson beats ITT
to £320m.
Australia contract
BY KENNETH RANDALL: CANBERRA, S e p t . 13

L. M- Ericsson of Sweden has w on the Australian Govcrnmenfs contract for
a new generation of computer-controlled telephone exchanges against intense
competition from the local subsidiary ef ITT, the U.S. maltinational.
Conflrmation of Ibis order,
wbicb has a total value of more
than SASQOm. (£32Qm.), will
strengthen FjricssorTs
position
in- the fierce batik1 among a
small group of European, American and Japanese companies
for world telecammuaications
märkets.
Apart from Ericsson and ITT.
the leading contenders include
two other U.S. companies:
Western Electric (the manufacturing arm of American Telephone and Telegraph); and
General Telephone and Electronics; Northern Telecom in
Canada; Siemens and Philips in
Europé; and Nippon Electric.
The mairj competition cenfres
on computer - cofitrolled
excbangee where at present the
two principal
British-owned
manufacturers, GEC and Plessey,
have no proven system on the
märket.
The Australian Cabinet endorsed selection of Ericsson'»
AXE system to-day, despite six
months of intensive lobbying by
FTTs Australian subsidiari'.
Standard Telephones and Cables
Pty.
STC has threatened that loss
of tbe contract would mean
running-down
and
possjble
closure of its research and manufacturing plant in ' Sydney,
though the numbers involved
would be relatively small.
Ericsson has agreed to manufacture
its
eqtripment
in

Australia under licence, with at
teast 80 per cent. Australian content as volume increases in the
early 198ös.
Mr.
Eric
Robinson, the
Minister for Posts and Telecommunications, said that the Government had been particuUrly
concérned to ensure that there
was no overall adverse impact on
employment in the Australian
industry, apparently meaning
that any layoffs in tbe STC plant
would be taken up by others with
the Ericsson work.
The Australian Telecom mun ications Commission selected the
AXE system after a long evaluation programme. It is understood that several other countries
have been waiting on the
Australian decision before signing with Ericsson.

STC hit
Mr. Allén Deegan. STC's chairmain, said to-night that he was
" naturally most disappomted "
at the Governmenfs decision
To-day*s decision appears to
put STC out of tbe major league
in Australian telecommunication
for many years. Plessey Australia has already suffered this fäte
because of its failure to win
major Telecommunications Commission contracts in recent
years.
The Commission believes that
Ericsson's SPt' local exchange
equipment offers potential sav-

ings of about SAlOOm. över a
ten-year installation period, compared with cohtinued usc of
present crostbar equipment.
The Arst of tbe new local exehanges will be installed in 1960.
and deliveries build up to a peak
in 1983. They will offer a wide
range of new services to Telecommunications
Commission
customers as well as giv ing
greater reliability.
William Dullforce writes from
Storkhslm: Mr. Björn Svedberg,
Er(«son's minaging director.
described the decision as " in
important strategic victory and
the rea! breakthrough" for the
AXE system on the world
mattet..
As important for Ericsson as
tbe siie of tbe orders is tbe
aecolade for the AXE system
from the Administration, whose
technical reputation ranks hign
internationally.
In the billion-dollar world
märket for the new generation
of
computerised
telephone
systems AXE is-rlilmed to be
three or four years ahead technically of rival systems.
After Australia the next big
competition. i« likely to be in
Saudi Arabia. Holland and Brayl.
In Saudi Arabia tenders must be
submitted by September 27 for
a contract expected to be worth
över £400m. Ericsson has joined
fortes with Philips and Bell
(Canada). The mim opposition
will probably come from Western Electric.

Så här såg en del av förstasidan ut i den stora engelska tidningen
Financial Times onsdagen den 14 september 1977. Största nyheten var att australiska regeringen valt LME.s AXE-system för sitt
nya lokalstationssystem,
som skall introduceras under 1980-talet. Rubriken lyder i svensk översättning "Ericsson sldr ITT, tar
australiskt kontrakt på 320 miljoner pund".

Ericssons AXE-system som det
nya lokalstationssystemet som
ska introduceras i Australien
under 80-talet.
Ministern påpekar också i
sitt uttalande att de första lokalstationerna av AXE-typ
kommer att installeras 1980
men att det dröjer fram till
1983 innan leveranserna når
större volymer.
Avtalet med LME innefattar licenstillverkning i Australien. Det beräknas att efter ett
antal år minst 80 procent av
utrustningen kommer att tillverkas lokalt.
VD Björn Svedberg säger,
"detta är inte bara en stor
framgång för svensk industri,
utan framförallt en bekräftelse
på att svensk teknik inom teleområdet intar en världsledande position. Australiens val av
AXE innebär på sikt att beställningar
i
miljardklassen
kan komma att placeras hos
Ericssonkoncernen".
Valet av AXE är inte LME:s
första framgång i Australien. I
en artikel på sista sidan berättas om tidigare stora framgångar. Redan 1890 såldes telefonapparater av LME:s fabrikat där, men det var först i
slutet av 50-talet som verksamheten på allvar fick vind i seglen.

Stora order
LME har under den senaste tiden erhållit ett flertal stora order. På sidan 6 finns en Översikt där du kan se vilka länder
som tecknat kontrakt med
LME och vad det är man köpt.

Tisdagen den 13 september
sköts Europas första kommunikationssatellit upp från Cape Canaveral i USA. Den
sprängdes av markpersonalen
på grund av ett fel på styrningen hos den amerikanska bärraketen. Drygt 300 miljoner kronor satellitdelar plaskade i havet utanför uppskjutningsplatsen.

I denna OTS-satellit fanns
högst avancerad elektronisk
utrustning från LME:s division for försvars- och signalelektronik (Ml) i Mölndal.
Det är intressant att konstatera att LME:s teknik hävdar
sig väl även inom satellittekniken, som inrymmer kanske det
modernaste inom teletekniken.
Se sidan 10.

Ringa intresse
för mångkamp
Det var nära att årets koncernmästerskap i mångkamp (friidrott) hade fått inställas på
grund av för få anmälningar.
Idrottskonsulent Henry Forsberg (HF) anser att mångkampen borde pusslas ihop
med
ordinarie
fri-idrottsKCM. Mer härom kan du läsa
på sidan 12.
Det har gått tre andra koncernmästerskap också den se-

naste tiden, bl a i orientering,
golf och skytte. Samtliga dessa
KCM redovisas på sidorna
12-14.
VM i dataschack har spelats
i Kanada. Ende svenske deltagare var Ulf Rathsman på
LME:s centrala utvecklingsavdelning i Stockholm. Hur det
gick för honom får du veta på
sidan 14.

Lediga platser
Just nu finns det cirka 160 lediga tjänstemannaplatser inom Ericssonkoncernen i Sverige. Och av dessa är inte mindre än 48 nytillkomna på den
lista över vakanser som gavs ut
nu vid månadsskiftet september-oktober.
Platslistan återfinns på sidan 11 i sammandrag. Alla le-

diga tjänster är angivna och
var dessa är belägna. Tjänsteställena anges med de förkortningar som förekommer i koncernens telefonkatalog.
Bästa sättet att få veta mera
om vakanserna är att kontakta
respektive koncernenhets personalinstans.

Ericssonkoncernens halvårsrapport

Uppmuntrande halvårsrapport
trots negativa inslag
Ericssonkoncernen ökade vinsten med
72 miljoner kronor under årets första
sex månader jämfört med samma period förra året. Detta är naturligtvis
glädjande med tanke på fjolårets
vinstras på drygt 300 miljoner.
Uppmuntrande är också faktureringsökningen på sex procent samt att
skillnaden mellan fakturering och tillverkningskostnader — den så kallade
marginalen — förbättrades med en
procentenhet.
Andra positiva inslag i halvårsrapporten är beskedet om ökad försäljning i Sverige, minskade valutaförluster, sänkta komponentpriser samt sist
men inte minst AXE-systemets infriade förväntningar.
Men halvårsrapporten innehåller
även en del minusposter:
— beställningsingången är försämrad
(i första hand på den latinamerikanska marknaden)

— orderbeståndet har minskat
Latinamerika (Göteborgs-Posten),
— lönekostnaderna har ökat i jäm- Ekonomisk stagnation präglade LM:s
förelse med utlandsfabrikernas
order (Blekinge Läns Tidning)".
— fabriksleveranserna är mindre
Bedömning för
— lagren fortsätter växa
stigande råmaterialpriser.
hela året 1977
Den här splittrade bilden av halv- För helåret 1977 bedöms faktureringårets verksamhet återspeglas mycket en komma att överstiga den nivå som
markant i tidningarnas rubriksättning uppnåddes i fjol med fem procent.
vid "recensionen" av rapporten. De
Förändringarna i växelkurserna
som inte läser igenom artiklarna får mellan valutorna syns fortsätta och
därför en högst varierad uppfattning försvårar en bedömning av helårsreom hur det går för Ericssonkoncernen. sultatet, särskilt i fråga om utfallet av
Här ges några exempel på rubriker, omräkningsdifferenserna.
som alla är helt korrekta men ändå
Bortses från dessa borde det vara
mer eller mindre missvisande:
möjligt att uppnå en vinst (före om"Mångmiljonvinst för LM i år (Ar- räkningsdifferenser, dispositioner och
betet), LME:s halvårsvinst 394 milj skatter) som något överstiger fjolårets
(Sydsvenska Dagbladet), LME något resultat.
bättre i år (Svenska Dagbladet), BeOvanstående prognos ges i delårsställningsingången 5 proc lägre än rapporten av vår nye VD Björn Sved1976 (Sydöstran), Färre anställda (Ka- berg och det är den första som signetrineholmskuriren), LM-problem i rats av honom.
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Ericssonkoncernens resultaträkning
1 januari — 30 juni 1977
6 månader 1977

6 månader 1976

1000-tal
Fakturering
Andel i resultat hos ej konsoliderade
dotterbolag och samarbetande bolag
Ränteintäkter
Övriga intäkter

Kostnad för fakturerade varor och tjänster
Försäljnings-, tekniska och allmänna omkostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Vinst före omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferenser
Vinst före e.o. kostnader, bokslutsdispositioner
och skatter
Extraordinära omräkningsdifferenser på
devalveringar
Varav eliminerat mot reserv för fordringar
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter
i % av fakturering

3 656 195

3 450 430

7 311 533

(8 328)
95 581
14 087

19 266
74 311
8 324

1 870
160 973
33 597

3 757 535

3 552 331

7 507 973

1 939 781
1 077 156
149 326
197 224

1 865 853
988 409
135 572
191 775

4 059 454
2 178 282
289 617
362 773

394 048
143 285

370 722
191 720

617 847
211 199

250 763

179 002

406 648
128 900
(128 900)

250 763

179 002

406 648

6,9%

5,2%

5,6%

M iljoner

Geografisk fördelning av fakturering
Sverige
Europa (utom Sverige)
Latinamerika
Australien, Asien, Afrika
USA och Kanada

Orderingång
Order bestånd vid periodens slut
. A n t a l anställda v i d p e r i o d e n s Slut (inkl. telefondriftsbolagen)

12 månader 1976

kronor

kronor

627,5
1 326,0
1 103,7
559,5
39,5

583,3
1 083,8
1 135,2
583,8
64,3

1
2
2
1

179,7
337,4
576,0
120,5
97,9

3 656,2

3 450,4

7 311,5

3 358,1
7 454,9
68 500

3 532,2
8 152,0
72 500

7 171,3 1
7 522,0

71 100J
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Personalutbildning
om kemiska hälsorisker
Alla anställda inom LM-koncernen har nu möjlighet att påverka (och har
därmed ett ansvar att även göra det) bevakningen av de kemiska
hälsoriskerna på sin arbetsplats. H u r det kan gå till berättar här
Mats Johansson, yrkeshygieniker vid HF.
Skyddskommittén ska numera fungera som huvudman
för företagshälsovården enligt
arbetsmiljöavtalet. Detta avtal
kan ses som det första medbestämmandeavtalet. De fackliga organisationerna har i och
med detta avtal stora möjligheter till inflytande över företagets arbetsmiljöverksamhet.
Med dessa möjligheter följer
också ett stort ansvar.
Skyddskommittén, som är
ett policy- och resursskapande
organ som sätter mål och prioriteter, kan för sakfrågor och
innehåll inrätta en expertfunktion,
företagshälsovården. Genom de styrmöjligheter, som avtalet medger, kan
skyddskommittén anpassa företagshälsovårdens
resurser
och kompetens efter kommitténs ambitionsnivå, d v s företagsledningens och den fackliga organisationens ambition
vad gäller arbetsmiljö inom företaget. De anställda inom
vårt företag har alltså idag ett
direkt inflytande över sin arbetsmiljö via sin fackliga organisation.

Kemiska ämnens
farlighet
Vi handskas mycket med kemiska ämnen inom LME. De
kemiska hälsoriskerna bör bevakas med särskild omsorg
därför att effekterna (sjukdomssymtomen) oftast
inte
kommer genast utan efter en
tid och då ofta gradvis. Det är
därför viktigt att skyddskommittéerna ser till att man har

Ett av kursavsnitten hölls i Arbetarskyddsstyrelsens lokaler under tre
dagar. Här ses Cherilyn Tillman från Arbetarskyddsstyrelsen (till vänster) demonstrera ett elektromikroskop för Östen Andersson, Visby,
Carl-Gustav Ekroth, Älvsjö, Bill Gustavsson, Östersund och Bo Löwegren, Kristianstad.
en effektiv bevakning av de kemiska ämnenas farlighet och
hantering på de olika arbetsplatserna.
För att öka dessa möjligheter har koncernföretagshälsovården gått ut med ett erbjudande till de olika skyddskommittéerna inom LM-koncernen om kompletterande utbildning av personal inom
skyddstjänst och företagshälsovård inom området "kemiska
hälsorisker". Efter det att första kvartalets skyddskommittémöten ägt rum och man inom
de olika skyddskommittéerna
inom LME haft möjlighet att
diskutera den kemiska hälsorisksituationen vid sin arbetsplats har kursen nu startat
med fjorton deltagare.
Kursen avhandlar grundläggande kemi, huT m a n kartlägger och bevakar den ke-

VD Biörn Svedberg
fd CF-ordfbrände
I artikeln om vår nye VD,
Björn Svedberg, i förra numret av K O N T A K T E N , h a d e
tyvärr några textrader tappats
bort. De gällde hans aktivt
fackliga förflutna. Alltså — I
slutet av 1960-talet av Björn
Svedberg klubbordförande i
CF, civilingenjörernas fackliga
organisation. Och d ä r m e d är
han LME-koncernens förste
VD, som varit fackligt aktiv.
En resumé över LM Ericssons verkställande direktörer

genom tiderna ser ut så här:
Lars Magnus Ericsson 1876
- 1 9 0 0 , Axel Boström 1900
—1909, Hemming Johansson
1 9 0 9 - 1 9 2 5 , Gottlieb Piltz
1 9 1 8 - 1 9 2 2 , Fredrik Wincrantz 1922 - 1 9 3 0 , Johan
Grönberg 1 9 3 0 - 1 9 3 2 , Hans
T h Holm 1 9 3 3 - 1 9 4 2 , Helge
Ericson_ 1942 - 1 9 5 3, Sven
Ture
Åberg
1953-1964,
Björn Lundvall 1 9 6 4 - 1 9 7 7 ,
Björn
Svedberg
1977-

miska miljön, arbetshygienisk
mätmetodik samt något om
kemiska ämnens skadliga effekter på människan. Kursen
ä r inte helt fastlagd på förh a n d utan utformas efter
h a n d enligt gruppens behov.
De olika skyddskommittéerna
har därför möjlighet att direkt
påverka utbildningens innehåll och omfattning för att tillfredsställa just sina behov.
Den enskildes medinflytande över sin arbetssituation kan
ibland synas svår och avlägsen.
Vi har i detta exempel velat
visa att det nu finns en möjlighet för den enskilde att via sin
skyddskommitté påverka innehåll och omfattning av bevakningen av de kemiska hälsoriskerna på sin arbetsplats. Så är
tanken bakom det arbetsmiljöavtal som arbetsmarknadens
parter slöt i oktober 1976.

Tänd
linset!
Från den 1 oktober 1977
ska bilar (personbilar, last
bilar och bussar) och motorcyklar ha halvljuset tänt
även vid färd under dagtid.
Halvljus får under dagtid
ersättas av typgodkända
dimstrålkastare eller sär
skilda varsellyktor. Bakljus
skyltljus och ev. sidoljus
måste också vara tända un
der dagen.
Tills vidare behöver inte
bakbelysning och ev. sido
belysning vara tända samti
digt som varsellyktorna på
fordon av 1978 och tidigare
årsmodeller.

LMEs informationschef Nils Tengberg

LO sprider
oriktiga uppgifter
i nyutkommen
propagandaskrift
I en propagandaskrift med titeln "Vem äger jobben?" som
f n sprids i massupplaga av
Landsorganisationen (LO) påstås i en artikel om koncentrationen inom svensk storindustri bl a att LM Ericsson är
ensam svensk tillverkare av telefonstationer. Härigenom har
LME en gynnad monopolställning på telefonmarknaden i
vårt land. "LM Ericsson är
Sveriges enda tillverkare av
telefonstationer och har en
mycket stark ställning även
som leverantör av annan teleutrustning till Televerket"
påstås det i LO-skriften.
Detta är, som de flesta LMare säkert vet, ett helt felaktigt
påstående som gör att m a n
onekligen ställer sig skeptisk
till andra uppgifter och slutsatser i den ovederhäftiga LOskriffen. Sanningen är att huvuddelen av de telefonstatio-

ner som installeras i Sverige
tillverkas av televerkets verk
städer. Endast omkring 20
procent av den telefonstationsutrustning som behövs i vårt
land tillverkas av LME. Televerket är med andra ord näs
tan självförsörjande på detta
område. Av Ericssonkoncer
nens hela försäljning av tele
fonstationsutrustning går bara
omkring en procent till den
svenska marknaden — 99 procent säljs i utlandet.
H u r LO m o t denna bak
grund kan tala om ett mono
pol är helt obegripligt.
Eftersom L O har många
medlemmar som arbetar inom
televerkets verkstäder borde
dessa fakta inte vara obekanta
för LO:s propagandamakare.
Slutsatsen måste bli att LO avsiktligt sprider osanna uppgif
ter.
I vems intresse?

LME-anstäUdas aJrtieförening

Kallelse till
föreningsstämma
Styrelsen för LME-anställdas
aktieägarförening kallar föreningens medlemmar till ordinarie stämma onsdagen den
12 oktober 1977 kl. 17.30 i Ihuset, LME, Huvudanläggningen vid Telefonplan i
Stockholm (Hägersten).
VD Björn Svedberg kommer
att närvara och tala om för
LME aktuella frågor.
Före sammanträdet bjuds
på öl och smörgås. För att
man ska kunna planera, behöver man förhandsanmälan,

Den ska vara LME/HF/Dkf,
rum 4310 tillhanda senast
måndagen den 10 oktober
1977. (Använd nedanstående
kupong)
Enligt stadgarna gäller "rätt
att inträda som medlem har
varje fast anställd vid LME eller dess dotterbolag i Sverige
som äger aktier i LME. Medlemskap vinnes eller upphör
efter anmälan till styrelsen",
Sådan anmälan görs skriftligen till sekreteraren Olof Bager, HF/D1U, rum 4516.

Anmälan

LME.s verkställande ledning
Inom den verkställande ledningen fördelas arbetsuppgifterna av VD Björn Svedberg.
Dock gäller följande i stort:

sammans för televerksam
heten inom moderbolaget.
De behåller sina befattningar som XC resp TC.
Ledin svarar för telefonstationsdivisionen (X) samt
avdelningarna för administrationsteknik och databehandling (A), strömförsörjning (K) samt datakommunikation (S).

LM Ericssons direktion
VD Björn Svedberg
verkställande direktör

UD Hans Sund

PD Arne Mohlin

ED Fritz Staffas

l:e vice verkst direktör

vice verkst direktör

vice verkst direktör

MD Sven Fagerlind*

YD Bo Landin*

FD Lars Edmark
direktör

• UD Hans Sund - förste
vice verkställande direktör.
Marknads- och produktfrågor.
Förste vice VD Hans
Sund biträder VD Svedberg
i frågor som rör samarbetet
mellan moderbolag och
dotterbolag samt samordningen inom moderbolaget
av affärsverksamheten i utlandet, speciellt rörande
nya eller väsentligt förändrade engagemang.
• PD Arne Mohlin — vice
verkställande direktör. Produktions-, byggnads- och
investeringsfrågor.
D ED Fritz Staffas - vice
verkställande
direktör.
Ekonomi- och finansfrågor.
Den 1 september överfördes
ekonomiavdelningen (E)
och expeditionsavdelningen (L) till Staffas ansvarsområde.

XD Håkan Ledin*

TD Gösta Lindberg*

LD Karl-Axel Lunell

direktör

direktör

direktör

JD Jan Stenberg

AD Fred Sundkvist

KD Nils Svensson

direktör

direktör

direktör

YD Bo Landin
Landin svarar för transmissionsdivisionen
för
abonnentutrustningar (G),
allmänna
försäljningsavdelningen (F) samt nätavdelningen (N).
I frågor som är gemensamma för H-området ansvarar de gemensamt inför
VD Björn Svedberg. XD
och YD är varandras ställföreträdare.

CD Yngve Åkesson
direktör

Övriga direktörer
EC
DpS
GC
XF

Olof Alström
Sture Edsman
Rolf Eriksson
Hans Flinck*

DR
MIC
DfL
DfF

Nils Holmgren
Ulf Johansson*
Torsten Lindstedt*
Sven Lönnström*

Nya patent

TD Gösta Lindberg
D Gösta Lindberg, som är
överingenjör vid televerkets
centralförvaltning, har utsetts till ny teknisk direktör
efter Björn Svedberg som
den 1 juni utsågs till VD.
Lindberg tillträder befattningen vid årsskiftet.

Lars-O. Norén

NyTDvidLMS
Hans Flinck

Chefsbyte vid
Ml-divisionen
MD Sven FagerUnd
• Sven Fagerlind (MD) har
hand om samordningen av
koncernens verksamheter
inom området försvarselektronik. Detta är en ny befattning. MD samordnar
även vägtrafiks- och signalelektronik inom koncernen.
Ml-divisionen är underställd Sven Fagerlind.

Jan Sundström
Torsten Lindstedt

MIC Ulf Johansson
Till ny chef för Ml-divisionen
(MIC) efter Sven Fagerlind,
som den 1 september tillträdde den nya befattningen MD
(se ovan), har utsetts Ulf Johansson. Han utnämndes
samtidigt till direktör i bolaget.
••

O Håkan Ledin (XD) och Bo
Landin (YD) ansvarar till-

Den 17 augusti utnämndes av
styrelsen till direktörer i bolaget följande medarbetare:
XF HansFlinck

Civilingenjör Jan Sundström
har utsetts till ny teknisk chef
vid dotterbolaget LMS (LM
Ericsson Telemateriel AB) efter Anders Jörgensen som
gått i pension.
Sundström, 47 år, kommer
närmast från Kockums Automation, där han var chef för
Rema-divisionen. Utexaminerades från KTH 1976.

Mönsterkort från
Tellus till Älvsjö

Övriga
utnämningar
XD Håkan Ledin

DtA Arne Rejdin
Dpi Bengt Söderberg*
DB Nils Tengberg
* Nyutnämningar.

svara för beredning och tillverkning av mönsterkort för
laboratorie- och prototypändamål med tonvikten lagd på
korta genomloppstider.

DfL Torsten Lindstedt
DfF Sven Lönnström
Dpi Bengt Söderberg
samt till överingenjör
DtX Lars-Olof Norén.

Fyra nya i LME:s
direktion
Vid styrelsesammanträdet den
17 augusti utnämndes följande
till medlemmar av bolagets direktion: Sven Fager lind, Bo
Landin, Hikan Ledin samt
Gösta Lindberg.

direktör

direktör

Bengt Söderberg

Den 4 juli flyttades mönsterkortstillverkningen vid Tellusfabriken till Älvsjö elektronikfabrik.
I samband med detta har
avdelningen Z/M bildats med
ingenjör Ulf Jerndal (tidigare
TVmC) som chef.
Den nya avdelningen ska

under tiden 4 juni—4 aug
1977.
Ohlsson L I, KAB, Anordning för upprullning av kabel, tråd eller dylikt i ringar.
Carlsson J O, BO/G/Arg,
Pahlén L C, T N / T /
RmdC, Johansson E E Å,
— Anordning vid stativmonterad elektrisk utrustning.
Tafjord K, TN/T/Akg Nät för kompensering av
förlustdämpningens temperaturawikelse i ett passivt
filter.
Peterson S T , BO/G/Are —
Fastspänningsanordning för
hörtelefonkapsel och lock i
huvudpartiet hos en telefonapparat av enstyckstyp.
Toomingas I, TCN, — Expanderbult.
Hertsius L O, KAB, - Rullningsanordning för lina, kabel eller dylikt.
Boeryd G A T , BO/G/AC,
Branden L, BO/G/ArC —
Förfarande att montera åtminstone ett mönsterkort i
en telefonapparat av enstyckstyp.
Pausini F, Squartini G,
FATME — Anordning för
störningsundertryckning i
synkroniserade oscillatorer
av typ fastlåst slinga.
Olsson M G, SKV, Tollerr C
O, SKV/FaC, WretemarkS
G, SKV/TuC - Elektrisk
kabel med syntetisk isolering och ett yttre halvledande skikt.

kontakten
Utlandstjänst
Christer Fridström tjänstgör
sedan den 9 maj vid avd Nu efter avslutad kontraktstjänst i
Iran.
Lars Christoffersson, USA,
är sedan mars månad utlånad
till Irano Swedish Co, Iran.
Hilding Heyman, som tidigare arbetat i Kuwait, tjänstgör den 9 maj vid avd T/Gi.
Edgar Åvila, tidigare Venezuela, tjänstgör vid avd T/Olv
sedanden 17 maj.
Rolf
Spjuth,
tidigare
Libyen, tjänstgör vid avd Npn
sedan den 22 maj.
Bo Rajalin som avslutat
kontraktstjänstgöringen i Venezuela, tjänstgör sedan den 1
juni vid avd Drk.
Urban Casteheim tjänstgör
sedan den 23 maj vid avd
T/Gi efter avslutad kontraktstjänst i Kuwait/Saudiarabien.
Göran Franzén påbörjade
den 1 juni kontraktstjänstgöring i Oman som camp manager.
Per Wahlstéen har avslutat
kontraktstjänsten i Zambia
och tjänstgör sedan den 23
maj vid avd Ntm.
Lars Holm påbörjade den
16 maj tjänstgöring i Nigeria.
Hans Gästring påbörjade
kontraktstjänstgöring i Saudiarabien den 23 maj som administratör.
Folke Strid har omstationerats från Haiti till Curacao.
Holger Lundin har avslutat tjänstgöringen i Iran och är
sedan den 13 juni placerad vid
avdN.
Clas Cederström tjänstgör
som försäljningsingenjör
i
Algeriet sedan den 23 juni.
Lars Ahlbom tjänstgör som
ekonom i Algeriet sedan den
16 juni.
Sören Lagergren påbörjade
kontraktstjänstgöring
som
chef för nätinstallationen i
Zambia den 25 juni.
Mengii Alpkut tjänstgör
vid LMS efter avslutad kontraktsperiod i Iran.
Sam Persson och Gunnar
Egertz påbörjade båda kontraktstjänstgöring i Zambia i
slutet av juni som supervisors.
Tord Eriksson, som tidigare arbetat i Indonesien, tjänstgör sedan den 1 augusti vid
avd G/F.
Kenneth Johansson tjänstgör i Malaysia som assistent till
fabrikschefen för SRA-produktionen sedan den 15 juli.
Erik Nordling tjänstgör
som försäljningsingenjör i Colombia sedan den 10 juli.
Elisabeth Wedensjö tjänstgör som försäljningsingenjör i
Venezuela sedan den 4 juli.
Staffan Nilsson påbörjade
den 4 juli kontraktstjänst som
försäljningsingenjör i Venezuela.
Jahn Wennerholm tjänstgör vid avd Df efter avslutad
tjänst i Holland.
Willy Johansson tjänstgör
vid avd Df efter avslutat kontrakt i Irland.
Saran T ä n d a n påbörjade
kontraktstjänstgöring i Indo-

nesien den 21 juli som försäljningsingenjör.
Åke Ljungberg är sedan
den 25 juli på kontrakt i
Saudiarabien som dokumentationsingenjör.
Percy Johansson har avslutat kontraktsperioden i Brasilien och tjänstgör sedan den 1
augusti vid avd T/Gfr.
Hans Edström slutade vid
LME den 31 juli. Edström har
varit anställd på kontrakt i
Brasilien.
Göran Pettersson tjänstgör
sedan den 1 augusti vid avd
X / P d efter avslutat kontrakt i
Spanien.
Sven Eiman tjänstgör vid
LMS/RS/AC sedan den 8
augusti efter avslutad kontraktsperiod i Libyen.

Hy lag om
arbetsskadeförsäkring
Från och med den 1 juli 1977
gäller en ny lag om arbetsskadeförsäkring (LAF) vilken ersätter lagen om yrkesskadeförsäkring (YFL).
Den nya lagen innebär bl a
att försäkrade för arbetsskada
är alla
förvärvsarbetande,
d v s utöver arbetstagare även
t ex egenföretagare och konsulter.
Liksom tidigare ersätts skada till följd av olycksfall i arbe-

tet eller vid färd till och från
arbetet. Även skada som är
framkallad av smitta eller annan skadlig inverkan på arbetet, t ex magsår kommer numera att ersättas.
Under de första 90 dagarna
utgår sjukpenning. Därefter
utgår ersättning med 100 procent av inkomstbortfallet samt
full ersättning för kostnader i
samband med läkarvård.
Ersättning för lyte och men

m m utges även i fortsättningen från trygghetsförsäkringen
vid yrkesskada (TFY).
Försäkringen omfattar även
den som genomgår utbildning
om denna är förenad med särskild risk för arbetsskada.
Vill du veta mer om yrkesskadeförsäkringen, kan du
vända dig till försäkringskassan som har gett ut en broschyr som kallas "Ersättning
vid skada i arbetet".

Avd LME/X/K
har upphört

Det här är Bo Nilsson

X/I-PERSONAL
Jan-Olof Strömstedt och Antal Ritzl har avslutat sina
uppdrag i Colombia.
Oiva Öster har flyttat från
Egypten till Albanien på kortare uppdrag.
Antoino Boomkamp och
Börge Nielsen har avslutat sina uppdrag i Brasilien.
Björn Källrot har avslutat
kontrakt i Mexico.
John Andersen har avslutat
kontrakt i Bolivia.
Renato Sciarillo har avslutat kontrakt i Panama.
Kenneth Lo har avslutat
kontrakt i Algeriet.
Carlos Holmen har påbörjat uppdrag i Turkiet.
B o Germundsson har påbörjat uppdrag i Kuwait.
Lars Johansson har påbörjat kontrakt som installationschef i Frankrike.
Carleric
Svärd,
Urban
Källestig, Leif Peterson och
Hans Westerlund har avslutat
sina kontrakt i Algeriet.
Jan-Ake Kämpe har avslutat sitt uppdrag i Australien.

Tjänstgöring inom
totalförsvaret
Den 1 september träder nya
ersättningsregler för LME-anställda vid tjänstgöring inom
totalförvaret. (För verkskyddet
utgår från och med i år full
lön.)
•

Vid värnpliktigs grundutbildning utgår ingen lön

D Vid värnpliktigs repetitionsutbildning som inte
fullgörs i direkt anslutning
till grundutbildningen utgår dagpenning motsvarande hel sjukpenning
•

•

Vid tjänstgöring inom allmänna civilförsvaret utgör
likaså dagpenning motsvarande hel sjukpenning
Vid
tjänstgöring
som
reservbefäl sker utfyllnad av
militär lön upp till normal
lön

D Vid utbildning inom FBU
och frivilliga försvarsorganisationer eller vid tjänstgöring inom hemvärnet utgår bidrag med 25 procent
av lönen om 25 procent av

ledigheten uttas som semester.
Dagpenningen utbetalas av
Försäkringskassan. Eventuell
utfyllnad och bidrag av LME
utbetalas efter uppvisande av
intyg om genomgången utbildning samt i förekommande fall militärt lönebesked.
Detta görs på verkstadsenheter
för arbetare och på lönekontor'
för tjänstemän.

D Den 1 september upphörde
Avdelningen för komponenter och kretskonstruktion (X/K) inom LME.
— Avdelningens
chef
X / K C Åke Svensson
har tillträtt den nya befattningen XsK. Denna
är inrättad för att i samarbete med X / A och
EUA bevaka X/s-sektorns behov av elektronikkomponenter
och
specialkretsar.
— Sektionen X / K f (utom
X/Kfk) har överförts till
avdelning X / T (Systemkonstruktion 4)
— Gruppen X/Kfk överfördes till avdelning K
(S trömförsörjning)
— Sektionen X/Kl överfördes till avdelning X / A ,
som numera benämns
"Avdelningen för komponentteknik och byggsätt"

Fullständiga regler återfinns
i instruktionerna P 0234-1
korr B och P 0271-1 korr A.

"Säker i jobbet"
nu på finska
"Säker i jobbet", som är ny
utgåva av en introduktionsbroschyr om arbetsmiljöfrågor, har nu också översatts till finska språket med
titeln "Työturvallisuus".
Broschyren spänner över
ett brett register och tar
upp de aktuella miljöproblemen — buller, kemiska
hälsorisker, ergonomi, belysning, klimat, m m. Dessutom innehåller den avsnitt
om olycksfall, brand och
första hjälpen.
Häftet "Säker i jobbet"
omfattar 28 sidor och är illustrerat med instruktiva
teckningar i fyrfärg. Den
svenska upplagan har hittills distribuerats i ca
120 000 exemplar.

Ericsson Review
— juni 1977
Nummer 2/1977 (juni) av tidskriften Ericsson Review ägnas
ARE-systemet.
Artiklarna som ingår har
följande titlar:
D ARE-systemet i moderna
nät
D ARE 11 — systembeskrivning
D Programvaran och dess
hantering i ARE-systemen
D Koordinatväljarcentraler i
Århus (Danmark) blir SPCcentraler
D ARE 11 i Australien.
Nummer 3 av tidskriften beräknas utkomma under oktober månad.

•

Ny chef för X p (Personal
och Organisation) efter
Kurt Widegren, som slutat
hos LME, har utsetts Torbjörn Johnson. Tjänsteställebeteckning XpC, tillträdelse den 1 oktober.

Ny ordförande
i LMS styrelse
Direktör Ivar Ahlgren, tidigare VD för dotterbolaget SRA, är ny ordförande
i dotterbolaget LM Ericsson Telemateriel AB:s styrelse (LMS). Han efterträdde direktör Malte Patricks,
som varit styrelseordförande sedan bolagets startades.

I förra numret av KONTAKTEN visades fel bild av X / N C
Bo Nilsson som den 1 juni utnämndes till överingenjör vid
LME. Så här ser i stället Bo
Nilsson uti

X/INC
Bo Nilsson

*

Rif as nya
adresser
Dotterbolaget AB Rifa håller
på att installera sig i Kista.
Den 1 augusti började den nya
postadressen tillämpas, som är
AB RIFA
Fack
165 00 SPÅNGA
Gatuadressen är
Isafjordsgatan 10—16
KISTA
De nya internadresserna ser
ut så här
K l = Kista
SO s Hemvärnsgatan
B O = Bollmora
GA = Gränna
KM = Kalmar
Verksamheten vid Norrbyvägen (STO) upphör den 1 oktober. Vretenvägen (SOL)
upphörde den 1 augusti och
Ranhammarsvägen
(RAN)
den 15 augusti.

25 procent LME
i norska EB
LME har samarbetat med det
norska bolaget A / S Elektrisk
Bureau (EB) sedan 1928. Nyligen har norska intressen köpt
18 procent av LME-.s aktier i
EB, vilket innebär att vårt innehav aktier nu är nere i 25
procent.

